
   

GUIA PER VOTAR A LA CONSULTA 9N2014                                        

sobre el futur polític de CATALUNYA 
 
Les paperetes de votació hi seran als locals de participació. Si es desitja, també es poden imprimir anticipadament anant al web:  
http://www.participa2014.cat/com-puc-participar.html 
 
Més informació trucant al 012.  
 
Les persones que no hagin pogut votar el 9 de novembre per qualsevol motiu, també podran votar i/o consultar com fer-ho entre el 10 i el 25 
de novembre,  en les següents delegacions territorials de la Generalitat de Catalunya: 
http://www.participa2014.cat/pdf/seus%20DG%20amb%20logo_bis_1.pdf 

 
 

Qui pot votar?  Què necessito per votar? On puc votar? Quan 
puc 
votar? 

Opció 1) Les persones que siguin majors de 16 
anys el 9 de novembre de 2014 amb DNI vigent on 
consti l’adreça de residència en un municipi de 
Catalunya. Podran votar les persones que 
visquin al municipi del DNI i les que visquin a 
qualsevol altre indret del món i es vulguin 
desplaçar a Catalunya per votar al municipi del 
DNI el 9 de novembre de 2014. 

Document nacional d’identitat (DNI) 
vigent (no és vàlid el resguard del  DNI en 
tràmit, atès que no hi apareix la fotografia). 
 

A Catalunya. En el local i la 
mesa de votació assignat 
segons l'adreça de 
residència (del DNI) i el 
primer cognom. Es pot 
consultar aquí: 
http://www.participa2014.cat/
onpucparticipar/ 
 
  

9 novembre 
2014. De 9h  
a 20h  
  

Opció 2) Els catalans i les catalanes que siguin 
majors de 16 anys el 9 de novembre de 2014 que 
es trobin a l’estranger (fora de l’Estat espanyol), 
que tinguin un DNI vigent on consti l’adreça de 
residència en un municipi de Catalunya. 

(Si volen, també es poden acollir a l'opció “1”). 

Document nacional d’identitat (DNI) 
vigent (no és vàlid el resguard del DNI en 
tràmit, atès que no hi apareix la 
fotografia). 
 

En els locals de participació 
habilitats a l’estranger (fora 
de l’Estat espanyol): 
http://www.participa2014.cat/p
df/Locals%20consulta%20ext
erior%20amb%20logo_1.pdf 
 

9 novembre 
2014. De 9h 
a 20h (hora 
local). 
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Qui pot votar?  Què necessito per votar? On puc votar? Quan 

puc 
votar? 

Opció 3) Els catalans i les catalanes que siguin 
majors de 16 anys el 9 de novembre de 2014 que 
es trobin a l’estranger (fora de l’Estat espanyol), 
que al seu DNI vigent consti una adreça de 
residència en un municipi de fora de Catalunya.  

 

DNI o passaport espanyol vigent 
acompanyat de:  

 comprovant d’inscripció en el 
Registre de catalans i catalanes a 
l’exterior (es podrà presentar el 
document acreditatiu de la resolució 
d’inscripció o bé el certificat de la 
inscripció). 

 o bé el Certificat del padró 
d’espanyols residents a l’exterior 
(PERE) en què consti l’adscripció 
territorial a Catalunya. 
 

En aquesta opció “3”, les persones 
també han de portar l’original i una 
còpia del document d’identitat (DNI o 
passaport) que escullin. 
 

 Al Palau Robert, 
Passeig de Gràcia, 107, 
Barcelona (per a les 
persones que vulguin 
desplaçar-se a votar a 
Catalunya el 9 de 
novembre de 2014). 

 

 En els locals de 
participació habilitats 
a l’estranger (fora de 
l’Estat espanyol): 
http://www.participa2014
.cat/pdf/Locals%20cons
ulta%20exterior%20amb
%20logo_1.pdf 

 

9 de 
novembre 
de 2014. De 
9h a 20h. 

Opció 4) Les persones que siguin majors de 16 
anys el 9-11-2014 nacionals d’estats de la Unió 
Europea i d’altres estats que formin part de 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa 
(http://www.participa2014.cat/pdf/Estats%20UE_Espa
i%20Economic.pdf) amb la documentació requerida 
on consti l’adreça de residència en un municipi 
de Catalunya.  
 
Estats membres de la Unió Europea (Alemanya, Àustria, 

Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, 
Eslovènia, Estat espanyol, Estònia, Finlàndia, França, 
Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, 
Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, 
República Txeca, Romania, Suècia i Xipre). Estats signants 
de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia, 
Liechtenstein, Noruega i Suïssa).  
 

Document d’identitat o passaport vigent 
acompanyat de la targeta d’identitat 
d’estranger (TIE) o del Certificat de 
registre de ciutadans de la Unió 
Europea, on consti el número d’identitat 
d’estranger (NIE) i l’adreça de residència en 
un municipi de Catalunya. 

 

 

A Catalunya. En el local i la 
mesa de votació assignat 
segons l'adreça de 
residència (del Certificat 
de registre de ciutadans de 
la Unió Europea) i el primer 
cognom. Es pot consultar 
aquí: 
http://www.participa2014.cat/
onpucparticipar/ 
 

9 de 
novembre 
de 2014. De 
9h a 20h. 
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Qui pot votar?  Què necessito per votar? On puc votar? Quan 
puc 
votar? 

Opció 5) Les persones que siguin majors de 16 
anys el 9 de novembre de 2014 nacionals de 
tercers estats amb la documentació d’identitat 
requerida on consti l’adreça de residència en un 
municipi de Catalunya. 

Passaport vigent acompanyat de la 
targeta d’identitat d’estranger (TIE) 
vigent, on consti l’adreça de residència en 
un municipi de Catalunya. 

A Catalunya. En el local i la 
mesa de votació assignat 
segons l'adreça de 
residència (de la TIE) i el 
primer cognom. Es pot 
consultar aquí: 
http://www.participa2014.cat/
onpucparticipar/ 
 

9 de 
novembre 
de 2014. De 
9h a 20h. 

Opció 6) Les persones que siguin majors de 16 
anys el 9 de novembre de 2014 amb 
documentació d’identitat vigent on consti una 
adreça de residència en un municipi de fora de 
Catalunya però que disposin d’un certificat 
d’empadronament vigent on consti l’adreça de 
residència en un municipi de Catalunya. 

Documentació d’identitat vigent 
acompanyada d’un certificat 
d’empadronament vigent on consti 
l’adreça de residència en un municipi 
de Catalunya. 

A Catalunya. Delegacions 
territorials de la Generalitat 
de Catalunya (Barcelona, 
Tarragona, Lleida, Girona, la 
Catalunya Central, les Terres 
de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran): 
http://www.participa2014.cat/p
df/seus%20DG%20amb%20lo
go_bis_1.pdf  
 

Els dies 
hàbils 
entre el 10 
i el 25 de 
novembre 
(inclòs). 
 
Els 
diumenges 
16 i 23 de 
novembre 
no seran 
hàbils amb 
aquest 
efecte 
perquè les 
delegacions 
romandran 
tancades. 
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Qui pot votar?  Què necessito per votar? On puc votar? Quan 

puc 
votar? 

Opció 7) Les persones cridades a participar-hi 
que no hagin pogut votar durant la jornada del 9 
de novembre podran fer-ho a partir del dia 10 en  
els registres de les delegacions territorials de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 

El procediment per participar requereix 
presentar la sol·licitud d’inscripció en 
el fitxer de participants, una fotocòpia 
del DNI o NIE (o fotocòpia del DNI o 
passaport espanyol vigent, juntament 
amb el comprovant d’inscripció en el 
Registre de catalans i catalanes a 
l’exterior o el Certificat del padró 
d’espanyols residents a l’exterior - 
PERE, en què consti l’adscripció territorial 
a Catalunya, en el cas dels catalans i les 
catalanes residents a l’exterior que no 
tinguin l’adreça de residència a Catalunya 
en el DNI) i el sobre tancat amb el vot. 

A Catalunya. Delegacions 
territorials de la Generalitat 
de Catalunya (Barcelona, 
Tarragona, Lleida, Girona, la 
Catalunya Central, les Terres 
de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran): 
http://www.participa2014.cat/p
df/seus%20DG%20amb%20lo
go_bis_1.pdf  
 

Els dies 
hàbils 
entre el 10 
i el 25 de 
novembre 
(inclòs). 
 
Els 
diumenges 
16 i 23 de 
novembre 
no seran 
hàbils amb 
aquest 
efecte 
perquè les 
delegacions 
romandran 
tancades. 
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